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ALT KAN EIN GREIDA SEG UTAN, BERRE IKKJE UMTANKE
- Olav H. Hauge
Jeg har fått flere henvendelser om og fra medlemmer som sliter i hverdagen. Men også fra
medlemmer som har blitt vist god omtanke bl.a.
ved alvorlig sykdom. Slik omtanke har varmet
den enkelte og vært til stor hjelp for å kunne takle og komme igjennom en ellers tung hverdag.
Det er ikke bare ved alvorlig sykdom det er godt
å bli vist omtanke; det er mange årsaker til at
medlemmer sliter og kanskje isolerer seg i hverdagen. Som tjenestemenn/-kvinner vil mange
av oss ha vært i situasjoner som kan gi stressbelastninger, følelsesmessige traumer og andre opplevelser med varige helsemessige konsekvenser.
Tidligere polititjenestemenn er dessuten pålagt taushetsplikt om forhold i
tjenesten livet ut.
Men også andre ting i livet kan ha stor innflytelse på det enkelte medlems
livssituasjon. Det kan være forholdet til sykdom, til rusmidler og til dødsfall
i nær familie. Det å miste noen er ikke lett.
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Kan vi som organisasjon gjøre noe med dette – og gi trøst til den som
virkelig trenger det? – jfr. Handlingsplanens hovedmål.

Forbundsleder
Kyrre Stenbro
Telefon 911 36 915
E-mail: kyrrste@online.no

Jeg mener at vi ikke bare kan det, men vi bør det! Jeg er kjent med at det
i dag i enkelte lokale lag og foreninger i PPF finnes ordninger som skal
ivareta denne funksjonen, men at de ikke fungerer like godt. Det er også
helt sikkert at det finnes enkeltmedlemmer som er gode støtter til andre
medlemmers beste. Men det synes å være et stort behov for bedre ivaretakelse av denne funksjonen.

Forbundsnestleder
Olav Røttingsnes
Telefon 928 25 099
E-mail: oroetti@online.no

Politiets Pensjonistforbund har hatt møter med Politidirektoratet om behovet for å utvikle et strukturert opplegg for det det her handler om og vi
har fått god aksept for dette. POD er også positive til å samarbeide om et
opplegg som binder sammen tiden fra like før man blir pensjonist til man
blir det - og tiden deretter. POD vil kunne bistå med kompetanse og opplæring. En slik ordning vil være tilnærmet lik politiets kollegastøtteordning,
men må utvikles slik at den er tilpasset PPFs behov for å kunne bistå dem
som virkelig trenger støtte eller hjelp; eventuelt anbefaling om å ta kontakt
med riktig kompetanse.
Omsorg og omtanke er viktig og riktig uansett hvem vi er og hvor vi bor. Vi
behøver ikke gjøre dette for pretensiøst og alvorlig – selv om det er alvorlig
nok som det er – men huske på hverandre, snakke med hverandre, høre på
hverandre, betro oss til hverandre. Det ligger mye god omsorg i den gode
samtalen – og både du og jeg kan trenge en hjelpende hånd og en som
lytter før vi aner. Dette er kollegialitet og kollegastøtte på sitt beste; en
aktivitet hvor vi alle er aktører som medlemmer av PPF.

Kyrre Stenbro
forbundsleder
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Forbundssekretær
Sigmund Engen
Telefon 472 52 136
E-mail: sighege@gmail.com
Forbundskasserer
Roald Korsøen
Telefon 901 80 389
E-mail: roakor@online.no
Styremedlemmer:
E. Eystein Loftesnes
Telefon 928 64 770
E-mail: eeloftesnes@agderlink.no
Torbjørn Finn
Telefon 924 33 183
E-mail: torfinn.norge@yahoo.no
Oddbjørn Olsen
Varamenn:
Kjell Fagerlid
Arne Danielsen

Nærvær i
øyeblikket
En av de nyere metodene for å hjelpe seg selv til et mer konsentrert
og roligere liv, heter mindfulness. I løpet av de siste årene er det kommet mange bøker om dette, og svært mange terapeuter innenfor ulike
retninger i vårt land, praktiserer mindfulness og anbefaler dette til sine
pasienter. De aller, aller fleste med et godt resultat.
Mindfulness eller oppmerksomhetstrening som det også gjerne kalles,
er ikke noe nytt i verden. Mindfulness som i bunn og grunn er en avspenningsteknikk som på grunn av avspenningen i kroppen også øker
oppmerksomheten og tilstedeværelsen, kommer fra theravada buddhismen som også kalles ”de eldstes lære”. Det er denne formen for
buddhisme som praktiseres for eksempel i Sri Lanka sør for India. Den
stammer fra ca. 100 år f.Kr. I buddhismen kalles det ofte for ”rett oppmerksomhet” og mindfulness er så langt jeg kan forstå en utvikling av
dette.
Mange mennesker stiller seg skeptiske til det som har sin opprinnelse
i noe de ikke kjenner, og det er vel de færreste av oss som kjenner
buddhismen godt nok til å gå god for den. Men jeg har tenk at det som
ikke skader, kan jeg i hvert fall forsøke om det kan gi meg noe positivt.
Og slik ble det. Under et rekreasjonsopphold hvor trening og kost stod
i hovedfokus, ble jeg en dag oppfordret til å være med på en time i
mindfulness – bevisst nærvær i øyeblikket.
Vi var åtte-ti deltakere. Litt urolig og uvant med situasjonen, fikk jeg en
stol og kom meg inn i en halvsirkel med de andre. Instruktøren forklarte
og vi nikket. Jeg var der mest av nysgjerrighet. Etter mindre enn et
minutt sa instruktøren at resten var opp til oss som satt der. Han slo på
en CD og en mannsstemme strømmet ut av høyttaleren.
Mannen oppfordret oss til å sitte godt. Slappe av. Puste normalt. Etter
hvert ba han oss om å tenke på pusten vår. – Pust normalt, ba han. Om
du ikke får til å tenke på pusten i øyeblikket, så gjør ikke det noe. Bare
forsøk å være tilstede. Kjenn etter pusteankeret ditt…

Tegning: Kirsten Kvittum

Slik holdt vi på – minutt etter minutt. Jeg satt godt, jeg pustet, jeg lette
etter pusteankeret mitt. Det gikk ikke så bra til å begynne med, men
etter noen øvelser fikk jeg tak i det og oppmerksomheten inne i meg
selv, min egen evne til å være tilstede her og nå, økte.
Dette kan ikke forklares, men prøves, og det beste er kanskje at for meg
er det også med på å ta vekk smerter i kroppen og å gjøre meg mer
våken og opplagt. Hos andre mennesker kan dette fungere på andre
måter. Buddhistenes hovedmålsetting er å holde på med meditasjon til
man kommer inn i en tilstand som heter nirvana (den høyeste lykke).
Det var ikke mitt mål, men å utvikle en mulighet til ”å være nærmere
meg selv”. Det lar seg gjøre, og mindfulness brukes av mange mennesker og yrkesgrupper i dag som oppmerksomhetstrening både innenfor
musikken og legestanden.
Så hvorfor kan ikke du
og jeg gjøre det samme i vår situasjon og
hverdag? Det handler
om nærvær i øyeblikket, her og nå, en øvelse vi alle kan ha glede
av. Det handler om å
mind you med mindfulness., helt uavhengig av alder og kjønn.
Jørn-Kr. Jørgensen

Om PPFs landsmøte 2015
Det er tidligere innkalt til Landsmøtet på Quality Airport Hotell Gardermoen i tiden 2. til 4 juni 2015, jfr. vedtektenes § 6.1. avsnitt. Delegatene skal møte til registrering på hotellet fra kl. 0900, 2. juni. Landsmøtets
åpning er kl. 1400. Hjemreisen er etter lunsj kl. 14.00 4. juni. Vi arbeider
med eget tema for formiddagen 4. juni, slik at selve Landsmøtet kan
være ferdig avviklet 3.6.2015.
Lag og foreninger har rett til 1 – en representant for hvert påbegynt
100. registrerte betalende medlem i forbundet - jfr. vedtektenes § 6.1.
avsnitt.
Representantene skal være utstyrt med fullmakt underskrevet av to i
styret til den lokale avdelingen. Frist for innsendelse av fullmakten settes til 30. april 2015 - jfr. § 6.2. avsnitt.

Aktuelle landsmøtefrister
•
•
•
•

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet, 9. mars 2015
Forslag til Valgkomiteen, 9. mars 2015
Forslag til Hederstegnutvalget, 9. mars 2015
Forslag til dagsorden, forretningsorden og innkomne forslag sendes
til lokalavdelingene, primo mars 2015 (PPF ansvarlig)
• Påmelding av observatører og medreisende, 20. april 2015
• Innsendelse av fullmaktsblanketter, 30. april 2015
• Landsmøtets dokumenter sendes de valgte delegatene senest medio
mai 2015. (PPF ansvarlig)
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Grip mulighetene når de er der!
Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

- I min ungdom gikk jeg med dagsavisen DAGEN
til abonnenter i området hvor jeg vokste opp.
Det var langt mellom hver abonnent. Av en
dame som ikke hadde tenner fikk jeg en halv
pose Kongen av Danmark. Jeg spise aldri noen
drops. Jeg ga den bort til kamerater.

lensmannsbetjent. På Laksevåg var vi alltid flere, i Austevoll var
det enten lensmannen eller jeg som hadde vakt. Slikt lærer man
av.
- Fra Austevoll kom jeg til Fjell- og Sund lensmannskontor i 1980.
Lensmannskontoret lå på Fjell. I denne perioden fikk vi det første
kjøpesenteret – det som i dag er Sator Storsenter. Til å begynne med var det en orange bygning midt ute i lyngen, minnes
Haaland.

Det er Egil Haaland, 62 år og politipensjonist i ett år, som kaster
dette barndomsminnet inn i samtalen, nesten før vi får begynt.
Bergenseren fornekter seg aldri. Han vokste opp på Laksevåg. Når Bergen slukte Laksevåg, tok jeg konsekvensen av dette og
flyttet til Fjell på Sotra, sier han, men han regner seg for ekte
Laksevåg-gutt. Han mener selv han snakker et uforfalsket gatespråk – det er der tjuaguttene finner sitt egentlige fellesskap.

Heltids tillitsvalg

Alene på vakt
- Etter Politiskolen i 1978 begynte jeg i Austevoll som lensmannsbetjent sammen med lensmann Lars Vassenden og konen Marie som var på kontoret. Det var der jeg lærte å være

Aktiv og smilende politipensjonist
- I 1985 til 1995 var jeg ved Laksevåg lensmannskontor som
lensmannsbetjent og førstebetjent. Kontoret lå først inne på Laksevåg. Deretter flyttet det til Godvik. Lensmann var først Sigvald
Valvik, deretter Norvall Visnes, før Harald Andersen kom i 1986.
Fra 1995 til 1997 var jeg lensmannsfullmektig ved Bergen politidistrikt ved personal- og planavdelingen med alle typer saker.

Egil Haaland med Sotrabroen i bakgrunnen.
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Det kom en telefon
- Jeg kom inn i kommunestyret i Fjell i 1991 for Arbeiderpartiet.
Fra 1995 var jeg leder av hovedutvalget i helse- og sosial. Dette
var en spennende utviklinmg i fjell kommune. På samme tid var
jeg leder av Hordaland LEL. En morgen fikk jeg en telefon fra
Arne Johannessen som spurte om jeg hadde sette Rundskrivet
som var sendt ut dagen før. - Ja, sa jeg, det har jeg sendt videre.
Det gjaldt et ledig vikariat som distriktssekretær i LEL. Arne sa at
han ikke ringte for å sjekke, men om jeg hadde tenkt og søkt…
Det sa jeg at jeg ikke hadde gjort, men jeg
skrev skrivet, tok det med hjem og la det
på stuebordet. Så snakket jeg med kona Kari
om dette, og hun spurte om jeg skulle begynne med dette også…! Arne understreket
at han ville se søknaden først, men jeg søkte, og fikk jobben. Uten telefonen fra Arne
hadde livet sett helt annerledes ut.

Du skal vite hva du skal

Egil Haaland har i 17 år vært valgt som heltids tillitsvalgt – først
i Lensmannsetatens Landslag (LEL), deretter i Politiets Fellesforbund (PF); først som distriktssekretær og de siste 12 årene som
organisasjonssjef; i praksis NK ved forbundskontoret.
- Jeg kom inn i politiet i 1976 som aspirant på Laksevåg lensmannskontor hvor Vilmar Langeland var lensmannsbetjent. Den
første dagen kom han inn og la et ark foran meg og sa: «Her er
vi organisert alle sammen.» Han lærte meg om arbeidstidsbestemmelsene som var vesentlige og han var sentral, han var den
som fikk meg til å forstå viktigheten av å være med i fagforeningen. Siden ble Vilmar leder av LEL og senere lensmann i Os.

oppgaver og møtt mange interessant mennesker. Dessuten har
jeg vært mange steder og fått oppleve mye.

Et fantastisk arbeidsliv
Fra 1997 var Egil Haaland sentral
tillitsvalgt med både fastboende og
pendlertilværelse Oslo – Bergen. Pendlertilværelsen gjør at det er
mye man må forsake. Fra fredag
til søndag handlet det om familien, resten av uke var det jobb, jobb
og jobb. Men...det har vært et fantastisk arbeidsliv. Det er ikke mye
jeg skulle ønske annerledes. Jeg
har fått oppleve en viktig utvikling,
hatt mange spennende arbeids-

- For over 30 år siden sa en slektning til
meg: «Du skal vite hva du skal gjøre når du
blir pensjonist. Du kan ikke klippe plenen
hver dag eller male huset hvert år. Da jeg
ble pensjonert og ikke visste hva jeg skulle
gjøre og ingen spurte etter meg, var jeg helt
ved siden av meg selv. Det gikk over da jeg
fant ut av det. Nå er det ok.»

Senioruniversitet
- Det han sa brant seg inn i meg, så jeg forberedte meg. Jeg
tok opp igjen politikken i fjell Arbeiderparti, kona Kari og jeg
meldte oss inn i Fjell Turlag og i Senioruniversitetet. I turlaget er
det fantastisk flotte folk og nye mennesker, men jeg oppdager
også kommunen min på nytt. Det har dessuten resultert i at jeg
ble nærturleder og turleder på enkelte av turene tirsdager og
onsdager i nærområdet.
- Senioruniversitetet har sitt utspring i folkeakademiene. Vårt
«universitet» har sitt utspring i Fjell, Sund og Øygarden kommuner. Der er det mellom seks og åtte foredrag i halvåret. Emnene
er det bare fantasien som setter grenser for. Nylig var det foredrag om nanoteknologi og før jul handlet det om Alf Prøysen.
Senere i vår kommer redaktøren i lokalavisen og snakker om
«Fra papir til nett». Poenget med dette er at det er en positiv
aktivitet i hverdagen som alle som vil kan være med på uten forutgående kunnskaper. Senioruniversitetet er kanskje det eneste
universitetet som ikke krever eller gir noen akademiske grader.

To pensjonistforeninger
- Her i Hordaland har vi to pensjonistforeninger innen Politiets
Pensjonistforbund, nemlig Politipensjonistene i Bergen og Hordaland og Hordalensmennenes pensjonistforening. Jeg er medlem i den første og assosiert medlem i den andre. Den første
foreningen har møter i Politihuset i Bergen den første torsdagen
i hver måned. De som sitter i styret gjør en flott jobb i forhold til
det sosiale og mange andre ting. Lensmennenes pensjonistforening har to, tre møter i året. Utfordringen er å nå de yngre pensjonistene. De må bli med i fellesskapet med sine kunnskaper
og kompetanse. Hva skal til at vi skal få til dette? Det hadde vært
fint å få et signal om dette, hva savner de, hva vil de, hva skal
vi gjøre? Jeg er ikke med i noen av styrene, men jeg vil gjerne
at det skal være engasjement og aktivitet. Vi er jo alle kolleger!
Kanskje vi skulle slå oss sammen, kanskje det ville gitt oss mer
styrke?

1/3 igjen av livet
- Jeg er 62 år nå i 2015. Kanskje jeg har 1/3 av livet igjen. Denne
tiden skal jeg bruke til å kose meg. Engasjere meg i samfunnet.
Jeg havner i kommunestyret i Fjell fra høsten av for Arbeiderpartiet. Det handler også om å være sammen med kona Kari, barn,
svigerbarn og barnebarn. De siste fra to til ni år bor i nærheten
av oss, så vi ser dem ofte. De er livets dessert! Jeg er dessuten
grådig heldig som har en kone som har valgt å være hjemmeværende. Det gir stabilitet og trygghet, vennskap og felles
opplevelser som vi deler. Vi deler turopplevelser og hverdagens
trivialiteter.

Ikke makt for maktens skyld
- Jeg har hatt jobber som har gitt meg makt. Denne makten kan
misbrukes. Jeg er opptatt av makt – men av det positive ved
den. Når folk sier «Takk for turen!», da opplever jeg at det en
meningsfylt og at det er verd engasjementet. Jeg er ikke opptatt
av makt for makten skyld, men å bruke den å vegne av andre
for at andre skal få det bedre. Slik ser jeg på det. Det handler om
gripe mulighetene når mulighetene er der.
- Alt i alt kan jeg gjøre opp
livet hittil med fire små ord:
Det har vært rikt!

Egil Haaland har hatt en
spennende liv - som pensjonist er
det like aktivt som før.
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Gunnar Sønstebys remedier
Krigskorsets hus rommer Gunnar Sønstebys remedier hva gjelder Krigskorset med sverd. Hans slitte kapteinsuniform - en battledress - med båndstriper er utstilt sammen med hans originale medaljerekke. Her ligger Krigskorset med sverd først, mens
medalje nummer 2 er Politiets Hederskors. Gunnar Sønsteby
mottok dette 2. november 2004 av daværende politidirektør Ingelin Killengreen.

Av Jørn-Kr. Jørgensen
Et av hans mange dekknavn var ”Erling Fjeld”. Et annet
var ”Tor Hansen”. Han ba om å få Nr. 13 som dekknummer, men det var opptatt. Han slo seg til ro med Nr. 24.
Norge kjenner han som ”Kjakan”. Det er Gunnar Sønsteby
vi snakker om. Han var også en meget stor og god politivenn og kunne godt ha vært medlem av Politiets Pensjonistforbund. Han var nemlig den første sjefen for Den
kongelige Politieskorte.
Da Gunnar døde 10.
mai 2012, døde en levende legende. I tiden
som har gått etter, er
han blitt et ikon. Og
ikonet lever i beste velgående. Kanskje først
og fremst gjennom
boken han skrev, ”Rapport fra Nr. 24”, som er
gitt ut i mange opplag
på mange språk, men
også gjennom for eksempel vennen Arnfinn Molands bok – ”24
kapitler i Kjakans liv”.
Begge bøkene kan
uten blygsel kalles folkelesning.

Ferden gikk til Bygning 1 et
meget kort steinkast fra Norges
Hjemmefrontmuseum. Bygning
1 kalles ”Corps de Garde”; alt
så festningens gamle vaktstue
oppført i 1754. Her fikk ikke bare
Gunnar Sønsteby kontor, men
den gamle bygningen ble pusset opp og ominnredet under
supervisjon av museets ansatte
i samarbeid med statsstipendiat
Petter Ringen Johannessesen og
ble gjort om til Krigskorsets Hus.

Her er også et monter som stiller ut remedier knyttet til Nr.
24s illegale aktivitet, falske pass. Håndjern, politiskilt, nøkler og
stempler. Nødvendig utstyr for at en krigsagent skal få utøve sin
virksomhet.
Endelig er Gunnar Sønstebys mer ikonpregede status presentert
gjennom en rekke medaljer og ordner han mottok fra utenlandske samarbeidspartnere. Alt i alt er det en liten utstilling midt i
hjertet av Akershus festning som er en krigshelt verdig og vel
så det.
Kaptein Gunnar Sønsteby
foran Møllergaten 19 i
maidagene i 1945

”Den høyeste heder”
Det henger slik sammen at Gunnar Sønsteby er den eneste
nordmannen som har fått tildelt Krigskorset med sverd tre ganger. Medaljen er den høyeste utmerkelsen en norsk borger kan
få; den rangerer over for eksempel St. Olavs Orden og alle andre
norske dekorasjoner. Inntil utgangen av 1949 ble det delt ut 273
Krigskors – av dem 147 til nordmenn. Fra 2009 frem til 2015
er det delt ut åtte Krigskors med sverd. Krigskorset deles ut for
tapperhet, ledelse, særlige fortjenester og ved personlig innsats
i kamp. I så måte er Krigskorset med sverd å se på som ”den
høyeste heder” norske myndigheter kan gi.

Holdt 2000 foredrag
Det er ikke galt å si at svært mange mennesker i dette land og
i utlandet kjent Gunnar Sønsteby, men Gunnar kjente flere! Det
forteller noe om hans genuine opptatthet av mennesker. Han
brukte seg selv og lot aldri sjansen gå fra seg til å fortelle om
reddferdighet og fred. I løpet av sitt liv rakk han å holde ca. 2000
foredrag; ikke så mye om krig, men om menneskerettigheter og
om menneskes rett til å fungere på egne premisser – uansett
etnisk tilknytning, hudfarge og seksuell legning. I Gunnar hjerte
var det plass til alle. Han sa sjelden nei til noen så lenge det han
sa ja til var mulig.
Krigskorsets Hus ble åpnet 8. mai 2014. Det skal bruks til litt
eksklusiv møtevirksomhet innen Forsvaret og til annen type møtevirksomhet som inkluderer Forvaret og forsvarsvenner. Det er
Norges Hjemmefrontmuseum som forvalter huset. Gunnar Sønsteby var en norsk
krigshelt med sprengkraft, hele sitt liv!

Kontor på Akershus festning
Etter han ble pensjonist, fikk Gunnar Sønsteby kontor på Akershus festning. Der har de ulike bygningene et nummer. Han burde
selvfølgelig ha sittet i Bygning 24, men slik ble det ikke. Han
satt lenge i en bygning hvor han delte korridor med en rekke
forsvarsorganisasjoner. Men etterhvert ble plassen for liten og
omorganisering tvang Kjakan på flyttefot.
Gunnar Sønsteby hadde en imponerende medaljerekke. Krigskorset med 3 sverd ligger først.
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Ein purk ser seg attende

Hendingar
I boka kjem han inn på ei rekke store saker som han var med på.
- Men ikkje alle. Enkelte hendingar er underlagt teieplikt og
personvern. Og nokre kan ikkje nemnast fordi det ville utlevere
personar som var involvert. Eg fortel også om hendingar der eg
ikkje sjølv var delaktig, men som vart mykje omtalte i tida.

Tekst og foto: Sigmund Krøvel-Velle, Hallingdølen

- Ja, det har blitt litt «action» opp gjennom åra, det
kan ein trygt seie, seier gamlelensmannen i Hol,
Kjell Askildt (71). I desse dagar legg han siste hand
på eit manuskript som kjem som ferdig bok før
påske.

Droppa ut
Det var ikkje opplagt at Kjell Askildt, som er son av ein politimann, skulle bli politi sjølv.
- Eg var skulelei og droppa ut. Drog til sjøs. Fire år i tank- og
Nordsjøfart. Fekk froskemannsopplæring i Forsvaret. Etterpå

Det meste

Til Hol
Då hadde Askildt fått nok av Oslo politikammer. Han søkte jobb
ved Hol lensmannskontor, der han starta i februar 1981. Og der
har han vore sidan. I 1994 vart han lensmann, og han sat i lensmannsstolen til han gjekk av i år 2000.

Jakt

”Jeg - en ganske alminnelig purk” er tittelen, og boka er ei erindringsbok som handlar om Askildt sitt liv i politiet. Det spenner
over 35 år, dei siste 19 som lensmannsbetjent og
lensmann i Hol.
- Er det nokon som har grunn til å skjelve i buksene når du no
skriv dine erindringar?
- Kanskje og kanskje ikkje. Men boka er i utgangspunktet ikkje
kontroversiell, seier Askildt.
Å skrive er ikkje noko nytt for gamlelensmannen. Han er kjend
for lesarane våre som ytringsskribent her i Hallingdølen, og han
har tidlegare skrive jubileumsboka til Norske Redningshunder,
der han er æresmedlem.
8
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søkte eg meg tre jobbar; brannkorps, politi og Falken. Så fekk eg
svar frå politiet først, og dermed vart eg mellombels konstabel
ved Oslo politikammer i 1965, fortel Askildt.

Forgreiningar
Etter politiskule vart det ordensteneste, hamnepoliti og ungdomspatrulje på den unge politimannen, før han i 1970 starta i
hundetenesta. Der var han i ni år og gjekk så over til kriminalavdelinga og internetterforsking ved tjuveriavsnittet. I ei spesiell
sak avslørte han og kollegaene forgreiningar rett attende til ein
overordna i politihuset. Dette medførte mykje ubehag for han
sjølv, før han vart «påskjøna» med overføring til jobb i arresten
ved politihuset.

Tida i oslopolitiet var ei travel
tid med mykje dramatikk.
Askildt var med på ei rekke
store kriminalsaker. Ei av sakene han hugsar, var den såkalla «Bøverdalsjakta». Politi
med hundar og skarpe våpen jakta på to ungdommar
som hadde brote opp bomkasser i Valdres. Politijakta
førte dei til Hallingdal, Valdres, Filefjell, Sogn og Bøverdalen. Undervegs knabba dei
to ungdommane både ein
politibil og skarpladde våpen
og heldt seg underretta om
aksjonen gjennom radioen i
den stolne bilen. Etter fleire
dagars jakt slapp ungdommane unna - inntil vidare.
Dei vart etter kvart tekne i
Fredrikstad.
- Nokre år seinare sende den
eine eit brev til lensmannen
i Lom der han bad om orsaking for det dei hadde stelt i
stand, minnest Askildt.

- Og politilivet på Geilo?
- Det har innehalde det meste, men i ei anna ramme. Her har
vore fleire store narkosaker, innbrotsbølgjer og andre hendingar.
Me storma til dømes eit mørklagt geilohotell for å ta ei kvinne
som var framståande i eit narkonettverk. Men det som har skilt
Hol lensmannskontor ut frå dei fleste andre, er alle leite- og
redningsaksjonane, særleg då på vinterstid.
- Om du kunne velje om att, hadde du valt politiyrket?
- Ja, absolutt. Det har vore eit givande liv.

Krim på gang
Det er forlaget Publica som gir
ut boka til Kjell Askildt. Manuset
har vore til språkvask og er no til
korrektur. No ser den pensjonerte
politimannen for seg både lansering og boksignering før påske,
om alt går etter planen.
Men det sluttar ikkje med dette.
Ved sida av PC-en ligg ein tjukk
manuskriptbunke på 500 sider.
- Det er manuset til ein krim. Eg
sende det til eit forlag, men fekk
til svar at eit slikt scenario ville
vere utenkeleg i Norge. Men det
var før Breivik. No er eg i gang
med å omarbeide manus, og så
får me sjå kva det endar med, seier gamlelensmannen.

(Kjell Askildt døde plutselig
fredag 6. mars)

NUMMER 1 - 2015
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FORBUNDSKONTORET INFORMERER:

EKTEFELLEPENSJON -en orientering
For en tid siden fikk vi en henvendelse fra et medlem om ektefellepensjonen var beregnet riktig. Siden vi ikke har tilstrekkelig
kompetanse på dette området, har vi hatt saken til vurdering
hos Forsvarets seniorforbund som besitter kompetanse på området. Nedenfor gjengis redegjørelsen til orientering:
Det brukes ofte forskjellige ord på denne type pensjon ektefellepensjon, enkepensjon, etterlattepensjon, gjenlevendepensjon.
Pensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet.
Ektefellepensjonen (bruttoordningen) fra Statens pensjonskasse
er en tjenestepensjon og skal samordnes med pensjon fra folketrygden. I praksis betyr det at pensjonen fra Statens pensjonskasse blir redusert med et såkalt samordningsfradrag.
En ektefellepensjon vil dermed bli samordnet med avdøde
ektefelles opptjening i folketrygden.

Samordning
Pensjonen fra Statens pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordning regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.
Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser utbetales i

sin helhet, mens tjenestepensjonen
reduseres. Reduksjonen - fradraget
- beregnes med utgangspunkt i det
som utbetales fra folketrygden.
Samordning av grunnpensjonen
Det er ingen samordning av den gjenlevendes reelle grunnpensjon, i stedet
reduseres tjenestepensjonen med et beløp på inntil 75 prosent av grunnbeløpet
i folketrygden (1G).
Samordning med tilleggspensjon og særtillegg. Tjenestepensjonen reduseres med inntil
hele tilleggspensjonen og eventuelt særtillegg. Vær oppmerksom på at tilleggspensjonen
for den gjenlevende etter ektefellens død kan bli
høyere enn tilleggspensjonen gjenlevende hadde før dødsfallet. Dette fremkommer bl a av folketrygdens regler om at enker og enkemenn som er
over 67 år og som ikke har inngått nytt parforhold,
skal tilleggspensjonen opptjent og beregnet etter gammel ordning (folketrygdlovens kap 19) i folketrygdens alderspensjon,
beregnes som det høyeste av egenopptjent tilleggspensjon
eller 55 prosent av summen av egen og den avdødes opptjente
tilleggspensjon.

Beregningen
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Etterlattepensjonen er ikke behovsprøvd, men skal samordnes.
Utgangspunktet for beregningen er avdødes pensjonsgrunnlag.
Pensjonsgrunnlaget er basert på det som arbeidsgiver har rapportert til SPK
Pensjonsgrunnlaget blir deretter regulert etter utviklingen av grunnbeløpet i folketrygden, jf de årlige trygdereguleringene.
Det oppgitte pensjonsgrunnlag for avdøde på kr. 573.847 forutsettes å fremkomme på bakgrunn av ovenstående.
Avdødes pensjon beregnes med 66% av pensjonsgrunnlaget
Etterlattepensjonen utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag, dette tilsvarer 60% av avdødes pensjon.
Teksten i SPKs brev andre avsnitt kan kanskje leses som om gjenlevende arver 60 % av pensjonsgrunnlaget,
men det som menes er at gjenlevende arver 60% av avdødes pensjon.
Beregning av brutto etterlattepensjon før samordning blir:
Avdødes pensjon; Kr. 573 847 * 66%
Etterlattepensjon; Avdødes pensjon*60 %
Månedsbeløpet fremkommer ved å dividere på 12
SPK setter dette opp i en samlet beregning slik: Kr. 573 847 * 66%*60%*1/12= Kr. 18 937
Beregningen samsvarer med gjeldende regler.
Samordningen, jfr. det som er skrevet ovenfor;
Kr. 5523 utgjør 75 % av G som pr 1.5 2014 er kr. 88 370
Fradraget i tilleggspensjonen på kr. 684, dette beløpet fremkommer etter de spesielle regler som gjelder for den
såkalte ”gullenkepensjon”.
Sum samordningsfradrag blir da kr. 5523 + kr 684 = kr. 6 207
Etterlattepensjonen fra SPK;
Brutto etterlattepensjon kr. 18 937 – kr. 6 207 = kr. 12 730 (denne pensjonen kommer i tillegg til gjenlevendes egen alderspensjon
fra folketrygden).
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På tur i Bymarka i Trondheim
Politiets Pensjonistforening
i Sør-Trøndelag er flittige turarrangører. I 2014
var Bymarka i Trondheim
arena for utfluktene. Les
dette, her er gode ideer
til etterfølgelse for andre.
Terje Hanssen, Per Bjørgum og Jens Bjørnar
Morseth er selvutnevnte
”turoperatører” som i
første omgang vil dra
oss med på oppdagelser ute i marka som
få kanskje har opplevd.
Møtestedet var Byåsen. Og på føttene gikk turene videre – i
tempo som alle fikser – frem til et avtalt mål, hvor termos og
medbragt mat skal trigget den sosiale turopplevelsen. På tur
hjemover ble sekken fylt opp med ytterlige opplevelser både
visuelt, faglig og sosialt, og avsluttet ved utgangspunktet etter
et par timer.
Har var det INGEN påmelding, INGEN startkontingent, INGEN store forberedelser. Bare møt opp og bli med!!
På turene fikk vi formidlet lokalkunnskap om
steder vi kom til etter
hvert av våre eminente
turledere.
Gutten i røyken
Vi hadde i alt 8 flotte turer i løpet av sommeren
og høsten 2014. Den siste turen ble foretatt onsdag, 19. november i Malvik-marka. Ledere for denne turen var Torbjørn og
Martha Kalland som med sin store lokalkunnskap guidet oss til
en fin tur hvor vi bl.a. besøkte Hasetkammen hvor det står en
minnestein over motstandsmannen
Jan Solberg (født 29. desember 1920, død 11. september 1944)
var en motstandsmann og fenrik fra Oslo.
Solberg studerte ved Norges Tekniske Høgskole og kom etter
Tysklands angrep på Norge i 1940 inn i motstandsarbeid. Han
måtte rømme til Sverige og kom derfra til Storbritannia, der han

Hermod og Anbjørg Foosnæs

ble rekruttert til Special Operations Executive. Senere ble han
overført til Secret Intelligence Service.
I mars 1944 ble han sendt til Norge på hemmelig oppdrag.
Sammen med Johan Svedahl opererte han radiosenderen med
kodenavn Dag i Trondheimsområdet. Målet var å drive etterretning mot tyske krigsskip i Trondheimsfjorden. Tyskerne peilet
inn stasjonen i september 1944, og Solberg ble skutt av tyske
soldater på Hasetkammen i Malvik kommune.
Solberg ble post mortem tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren.
Han ble også posthumt hedret med den britiske King’s Commendation for Brave Conduct. På stedet der han falt ble det i 1947
reist en minnestein med inskripsjon «Her falt Jan Solberg i kampen for frihet og rett. 11. sept. 1944». Jan Solbergs navn står
også på minnetavlen ved over falne under andre verdenskrig i
inngangspartiet til hovedbygget ved NTNU.
Da Solberg ble skutt, var
Svedahl nede i bygda hos
motstandsfolk og hentet
batterier til radiostasjonen.
Da han var på vei til skjulestedet, hørte han en hund
som bjeffet. Han skjønte da
at skjulestedet var oppdaget
Gråkallens topp
av tyskerne og han kom seg
unna og dro over til Sverige
og videre til England. Johan Svedahl ble etter krigen for øvrig
lensmannsbetjent hvor han jobbet ved Malvik lensmannskontor.
Han døde i 1987.
NUMMER 1 - 2015
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BOK 1 - Ny krimroman fra Hanne Kristin Rohde

”Bare et barn”
Det er selvsagt et sjarmerende trekk som gjør de
fleste politipensjonister stolte som politiansatte eller tidligere sådanne - i alle typer stillinger
skriver bøker. I vinter er tidligere politiinspektør
Hanne Kristin Rohde ute med sin andre kriminalroman, ”Bare et barn”.
I en tid da det meste skal være
”kjapt” skriver HK ikke mindre enn
77 kapitler på 352 sider. Det gir en
driv i fortellingen som gjør at det
sjelden blir kjedelig å lese fordi det
hele tiden – stort sett – skjer noe, og
selv om det ikke hele tiden er den
”driven” i det, er åpningen fra pressebriefen i det nye presserommet i
Politihuset på Grønland, meget god.
Her skjer det noe, her trekker hun
ut tråder som på de etterfølgende
345 sidene på ulike måter trekkes
sammen.
Boka er full av detaljer som politiansatte og politipensjonister fra
Oslo politidistrikt og andre kjennere
vil nikke – og smile – gjenkjennende
til. Her er alt fra sonenes farger til
kaffeautomater og handicaptoaletter tatt med. Det er ofte detaljene
som skaper helheten – og her står detaljene på rad og rekke. Boken
handler også om makt og forteller både i og mellom linjene at ”det
blåser friskt på toppene”.

Det er sammensatt og litt forutsigbart, men ikke mindre spennende av
den grunn.
Dette er hva forlaget skriver om HKs siste bok ” Alle barn har en iboende rett til livet. Med mindre barnet forsvinner fra et norsk asylmottak.
Hanne Kristin Rohdes oppfølger til suksessromanen “Mørke hjerter” begynner dramatisk når en journalist og en politiadvokat drepes på en
pressekonferanse i Politihuset i Oslo.
”Politiet finner likene av to guttebarn ved Frysja i Oslo, og sammen
med sine kolleger i Oslopolitiet begynner Wilma Lind å nøste i det som
åpenbart er en drapssak. Denne gangen får Wilma mer enn én krevende etterforskning å tenke på: Hun satt nemlig ved siden av den drepte
politiadvokaten da han ble skutt under pressebriefen.

”Hei, jeg heter Lars...”
En litt spesiell og interessant bok, er den tilnærmet
selvbiografiske dokumentaren til Lars Kittelsen ”Hei,
jeg heter Lars…”. Boken handler om alkohol og fyll,
om nederlag og seire, ned- og oppturer – og om livet.
”Hei, jeg heter Lars…” er på mange måter en både klok og fornuftig bok
å lese. Den forteller om utviklingen av alkoholisme fra å begynne i det
små til fullbefaren alkoholistdiagnose. Og den handler om et dobbeltliv
ført av en mann, Lars Kittelsen, som lenge klarte å holde både fasaden
og på den måten opprettholde både idretten, jobben, hjemmet osv.,
men som til slutt måtte gi opp og søke behandling på en dertil egnet institusjon – Vangseter. Alkoholen hadde i løpet av noen år gått fra å være
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”Slutt med sukker”
Det er liten tvil om at vi i Europa spiser for mye sukker. Svært mange sykdommer ville ha vært unngått
om vi kunne ha skåret ned på sukkerkonsumet og
tenkt helse når vi spiser. Men det er ikke lett og det
er ikke gjort i en håndvending. Men det er aldri for
seint å få et bedre liv.
De aller fleste vet at sukkeret
blir til fett og fester seg på steder det kanskje ikke bør være
– magen, bakenden, halsen
osv. Og faktum er at senere tids
forskning mer enn noen gang
viser at sukker er mye mer skadelig for oss enn vi aner.

De to sakene tilfører Wilma en kunnskap om Norge som overrasker og
sjokkerer henne, og hun må se etter løsninger og motiv også der det
er upopulært å lete. Hun erfarer raskt at ikke alle overordnede lar seg
begeistre.
Bare et barn retter blikket mot de mange barna som stadig forsvinner
fra norske asylmottak, mange som ofre for menneskehandel, uten at
norske myndigheter gjør tilstrekkelig for å avdekke fakta.”
På denne måten avslutter Dagsavisen anmelder, Geir Rakvåg: “Rohde
hever seg høyt over den egne sjangeren «kjendiskrim». Erfaringene
hennes får oss til å tro på politiarbeidet, selv når de kommer litt for lett
på sporet. Avslutningen er veldig livlig, litt over toppen for en fortelling
som prøver å være realistisk. Men Rohde skal ha plusspoeng for en
overraskende vri på den endelige opprullingen. Helt til slutt ser det
ut som vi allerede er inne i en tredje bok om Wilma Lind. Hun holder
sikkert ut en stund til, før hun begynner å skrive kriminalromaner i
stedet.”
Å fortelle mer om HKs bok innholdsmessig, skal vi la være. Vi oppfordrer
den enkelte til å lese selv og til å kose seg. Les sakte og nyt innholdet –
og vent på bok nr. 3 om Wilma Lind. Dette er bra. Gratulerer HK!

Et par steder var det vanskelig å få tak i sammenhengen uten å lese
om igjen, men det ødelegger ikke spesielt for innholdet – og plottet.

BOK 2 - Om kontroll, alkohol og ærlighet

BOK 3 - Sukkerets forbannelse

Dette har mange mennesker
tatt konsekvensen av og kuttet
ut så mye sukker i kostholdet
som overhodet mulig. Men
sukkersuget er der og det er
vanskelig å bli kvitt. Det mange ikke tenker på, er at dette

”Det som syntes umulig, er blitt mulig. (…) Ubehaget er blitt til behag.
Uærlighet er blitt til ærlighet. Uroen
er blitt til ro.” – Ingen tvil om at Lars
Kittelsen trakk seg selv opp etter håret. Nå gjelder det å bli stående!
(JKJ)

Innsatsen mot diabetes 2 heter først og fremst kostholdsregulering. Til
hjelp til dette er det skrevet en glimrende kokebok som hjelper deg og
meg med oppskrifter slik at vi kan leve sunt og riktig. Boken heter ”Slutt
med sukker” og er skrevet av Saraha Wilson som var selvutnevnt sukkeravhengig som spiste 24 teskjeer sukker hver dag før hun oppdaget
sammenhengen mellom sukkerinntak og humørforstyrrelser, vektproblemer, søvnvansker og en snikende stoffskiftesykdom. Hun visste fort
at hun måtte forandre livsstilen.
”Slutt med sukker” inneholder bl.a. et åtte ukers program for hvordan
du og jeg kan bli sukkerfri. Det er besnærende, men selvsagt ikke spesielt lett – og i hvert fall ikke hvis man bor alene og ikke har noen å
dele dette med. Men – boken inneholder 108 oppskrifter på god og
sunn og nyttig mat for hele familien uten sukker. Disse oppskriftene
kan vi benytte oss av og lage mat til neste fødselsdag, neste selskap,
neste hyggekveld eller rett og slett hvis du skal invitere en, to eller tre
mennesker til middag og hygge.
Dette handler om å ta et lite skritt i riktig retning. Å moralisere eller fordømme når det gjelder mat, har ingen hensikt. Å begynne i det små gir
ofte stor effekt fordi du både ser og opplever nytten av mindre sukker i
kosten. Det gir både glede og overskudd!
Jørn-Kr. Jørgensen

Å være medmenneske
Jeg traff Erik forrige dagen – en
eldre, trivelig fyr på vandring.

(JKJ)

nytelse til å bli en destruktiv kraft.
Det er mye å lære i Lars Kittelsens
bok. Han skriver godt. Som pressemann, redaktør og journalist har han
ordet i sin makt og får til en driv over
sitt livs mareritt. Her handler det om
angst og piller, om sinne og tårer, om
anger…og om rehabilitering.

handler om kjemi. Det vi tilsetter kroppen vår gjør noe med kjemien i
kroppen – og i verste fall produseres det ikke nok insulin slik at resultatet blir diabetes 2 og diabetes 1.
Det lar seg gjøre å bekjempe diabetes 2 på en relativt enkel måte. Men
også det krever innsats. Vi får ikke noe gratis i denne verden.

En bil hadde stoppet midt i veien, et
sted det ikke var naturlig å stoppe og
sjåføren var på min side av veien opptatt med å hjelpe en kar opp fra veikanten, belte hadde løsnet og shortsen
falt ned rundt bena og gjort at han hadde snublet og falt ned en liten skråning.
Han fortalte at han bodde i omsorgsboligene litt borti veien. Vi ble enige om at
jeg skulle følge han dit og bilføreren dro
med sin feilparkerte bil.
Vi gikk mot der han bor, i hans tempo opp
bakken. Det ble tid til en prat, vi presenterte
oss – Erik – Lise – og småpratet om litt om
forskjellig. Noe husket han og noe ikke, men
jeg forsto etter hvert at jeg kjente til familien
hans gjennom unger og skole. Jeg nevnte et navn
og han lyste opp: det er barnebarnet mitt det!)

Når vi kom på høyde med boligene var han tydelig på at han ikke lenger ønsket følge. Årsaken var at han hadde vært på tur før med små
uhell, ville ikke at noen skulle se, var redd for friheten og lufteturene
som jeg oppfattet betyr mye for han. Ok, jeg forsto, vinket og gikk
tilbake der vi kom fra, snudde meg forsiktig og så han var på rett vei.
(Det hører med til historien at familien er orientert).
På min tur videre tenkte jeg på dette med å hjelpe når noen ligger
nede. Stoppe opp å være et medmenneske når noen trenger det.
Hva er årsaken til at for noen faller dette helt naturlig, mens andre
overser og går forbi. Hva er vi redd for? Hva er det vi ser, hører og føler
når vi ser noen ligge nede? Hvilke meninger gjør vi oss/hvordan tolker
vi det vi ser? Ustelt, vanskelig å forstå og avsky? Kledd, rop om hjelp,
bekymring? Hva er årsaken til at vi velger å reagere positivt eller ikke?
Hvordan ønsker vi at omgivelsene skal reagere om vi selv eller en av
våre trenger bistand?
Så heldig han var, at bilisten så han, stoppet og ga nødvendig hjelp.
Og så heldig jeg var som fikk gå sammen med han på veien – nesten
helt hjem.
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Kandidater til
PPFs Hederstegn
Hederstegnutvalget er innforstått med at det finnes mange potensielle mottakere av hederstegnet ute blant medlemmene i Politiets
Pensjonistforbund; folk som har gjort en stor og uselvisk innsats for
lokalforeninger og/eller forbundet i lang tid.

Jubilanter i mai 2015

Det er ikke mulig for oss å kjenne til alle detaljer om den innsats som
mange av våre medlemmer har gjort eller gjør. Vi utelukker derfor
ikke at det finnes medlemmer som bør vurderes som mottakere av
hederstegnet, men som ikke kommer i betraktning fordi deres innsats
er ukjent for oss.

Jubilanter i juni 2015

JUBILANTER

Jubilanter i april 2015

POLITIPENSJONISTEN

Vi ønsker derfor at dere vurderer om det er noen i deres forening/lag
som peker seg spesielt ut, og som dere mener bør bli hedret.
Dette medfører ikke at det er gjort endringer i «statuttene for hederstegn». Hederstegnet er en like eksklusiv utmerkelse som tidligere, og
henger meget høyt. Vi minner i den forbindelse om statuttenes § 2 -

Trikset med ”svarte bokser”
I Oslo var de gamle «svarte
boksene» i ferd med å bli
nedlagt på slutten av 60-tallet. Disse boksene var knyttet direkte til sin «stasjon»,
slik at bokser i Møllergata
19s distrikt var knyttet til
«Sambandssentralen» som
var plassert på loftet på nr.
19. Boksene i Hegdehaugens distrikt var knyttet til vakt- og ekspedisjonsrommet på gamle Hegdehaugen politistasjon, slik de også var for
Pipervika (Vika), Grønland og Grünerløkka distrikter.
Boksene var laget slik at dersom en patruljerende politimann hadde
behov for rask assistanse, kunne han bare stikke en stor messingnøkkel
i et nøkkelhull midt på frontplata og vri til. Da ble det som nevnt slått
«dobbelt boks» som innebar hurtigutrykning.
Hadde den patruljerende politimannen behov for kontakt med stasjonen uten å ha dårlig tid, låste han opp frontplata, stilte inn viseren på
enten telefon eller «enkel» utrykning, og vred til med nøkkelen.
Inne på stasjonen ble boksens nummer og det signalet viseren var innstilt på, skrevet ut på en papirstrimmel i hullkode, og samtidig blinket
en rød lampe og en klokke kimte, slik at det ble registrert at det kom
inn en «boks».
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kan tildeles medlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og interesse for organisasjonsarbeidet, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd medlemmenes aktelse og tillit.
Vi må be om at eventuelle forslag blir fulgt av en detaljert og utfyllende
begrunnelse som beskrevet i statuttenes § 5. Det er ønsket at personen(e) det gjelder ikke informeres om initiativet på forhånd da utvalget
nødvendigvis må kunne vurdere forslaget på et helt fritt og uavhengig
grunnlag. Forslag som ikke tas til følge vil ikke bli begrunnet.
Eventuelle forslag på kandidater sendes umiddelbart til utvalgets
leder; Odd Kjell Abrahamsen, Tvidbølane 28, 4700 Vennesla.

Da boksene ute i distriktet ble nedlagt, var anleggene på stasjonene
fortsatt intakte. To driftige vaktbetjenter på Hegdehaugen visste å utnytte dette. De tok en sigareske av edeltre og saget «pustestrimler»
i lokket. Fra denne gikk det to ledninger inn under vaktskranken. Litt
lenger borte, nærmere veggen der boksanlegget var montert, hadde de
skrudd opp en vanlig strømbryter under ekspedisjonsskranken.
Bakgrunnen for deres oppfinnsomhet var at de var inderlig lei av innbrakte, berusede personer fra Oslo vestkant, som på død og liv skulle
krangle om sin beruselsesgrad og de gjerninger som hadde medført
innbringelsen. For å stoppe videre diskusjon ble delinkventen spurt om
han eller hun hadde noe imot å ta en ny type alkotest for å bringe beruselsesgraden og psyken på det rene.
De fleste ønsket selvsagt det, i hvert fall i forhold til beruselsen. Sigaresken, som nå var trukket med ugjennomsiktig sort plast, ble lagt på
disken, og ledningene behørig montert med bananstikker. Deretter ble
vedkommende bedt om å blåse ned i sprinklene i esken.
Da betjentene syntes det var nok, ble strømbryteren slått over og boksanlegget på veggen aktivert. Det ble med en del støy skrevet ut en
strimmel i hullkode, alt mens det blinket i den røde lampa og klokken
kimte.
De fleste som ble utsatt for dette, ble nærmest paralysert over hva de
hadde satt i gang. Når betjenten deretter avleste deres dårlige psyke
og beruselsesgrad i hullkode på en papirstrimmel, var de som regel
enige i at innsettelse i arrest var det beste for dem og miljøet rundt
dem akkurat da.
Kjell Askildt
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NYHET!
BYTT TIL PF FORSIKRING:

Ikke la forsikringsselskapene flå deg lenger!
Nå kan medlemmene av Politiets Pensjonistforbund
benytte seg av de samme medlemsforsikringene som
ordinære PF-medlemmer. Det betyr rimelige og gode
forsikringer.

Prisen for hele denne Pensjonistforsikringen er kun fra kr
978 til kr 1 346 halvårlig (kr 1 956 - 2 692 årlig), avhengig av
postnummer.
Du velger selv

PF Forsikring passer dessuten på at priser og vilkår er
blant de aller beste.
- Vi er veldig glade for at vi har
klart å få dette på plass for våre
pensjonistmedlemmer, sier leder av
Politiets Pensjonistforbund, Kyrre
Stenbro.
Egen pensjonistpakke

PF Forsikring har lagd en egen «Pensjonistpakke» med
forsikringene de fleste trenger:
 Reiseforsikring
 Innboforsikring
 Ulykkesforsikring
 ID-tyveriforsikring

Du er ikke bundet til å kjøpe Pensjonistpakken. Du kan
kjøpe så godt som alle forsikringene som PF Forsikring
har. Noen personforsikringer har aldersgrenser, men
for skadeforsikringene er det ingen øvre aldersgrense.
Gjennom PF Forsikring kan du forsikre hus, bil, båt og
hytte og det aller meste av det du eier. Vilkårene er gode
og prisene er konkurransedyktige.
Ring oss – så sjekker vi prisen for deg!
23 16 31 00 – forsikring@pf.no
Vi flytter forsikringene

Ønsker du å flytte dine forsikringer til PF Forsikring,
ordner vi med oppsigelse i gammelt selskap og starter
tilsvarende dekninger hos oss. Du slipper å gjøre noe med
flyttingen.

